
Izredno odzivno 
ogrevanje ali hlajenje

Prednost konvektorskega ogrevanja 
prostorov je v tem, da z dovajanjem nižje 
temperature v grelna telesa dosegamo enak 
ali celo večji grelni učinek kot pri klasičnem 
radiatorskem ogrevanju.

Vsak konvektor ima možnost reguliranja 
sobne temperature in s tem prilagajanja 
različnim želenim temperaturnim režimom 
po posameznih prostorih.

V toplem obdobju leta je mogoče s 
konvektorji prostore tudi ohlajati.

S tem si zagotovimo popolno udobje bivanja 
skozi celo leto.
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6 Ustvarite si udobje bivanja 
preko celega leta
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Odlična alternativa klasičnim sistemom 
ogrevanja

Ventilatorski konvektorji VK se uporabljajo za samostojno ogrevanje 
ali hlajenje prostorov ter zagotavljajo popolno udobje in enakomerno 
temperaturo skozi celo leto.

Konvektorsko ogrevanje je lahko primarno ali sekundarno, obenem pa ga 
lahko kombiniramo tudi z drugimi grelnimi telesi, na primer z radiatorji ali 
talnim ogrevanjem. Ventilatorski konvektorji so odlična alternativa tudi v 
primerih, kjer talnega ogrevanja ni mogoče izvesti, želimo pa učinkovit in 
varčen sistem z nizkotemperaturnim režimom ogrevanja.

Konvektorji VK delujejo po načelu konvekcije. Gre za ogrevanje s 
pomočjo toplega zraka. Zrak vstopa s spodnje strani, se ogreje na 
grelnikih in nato na zgornji strani ponovno izstopi. Kot medij za ogrevanje 
oziroma hlajenje se pri konvektorjih uporablja voda iz toplotne črpalke ali 
drugega vira ogrevanja oziroma hlajenja.

Zmogljivosti, ki prepričajo

Prenos toplote iz ogrevalnega medija v prostor 
je pri konvektorskem sistemu ogrevanja dvakrat 
bolj učinkovit kot pri klasičnem radiatorskem 
ogrevanju.

Zaradi mešanja zraka se toplota bolje in hitreje 
razporedi po prostoru. Prostor segrejemo hitreje 
in z manj potrebne toplotne energije.

Trenutno je konvektor VK z ultra tanko 
konstrukcijo debeline 130 mm najtanjši na trgu.

Primerni so za ogrevanje in 
hlajenje celotnega objekta

Z ventilatorskimi konvektorji VK lahko izvedemo 
ogrevanje in hlajenje celotnega stanovanjskega 
objekta ali poslovnega prostora.

Konvektorje VK lahko priklopimo na toplotno 
črpalko ali kakšen drug nizkotemperaturni 
toplotni vir.

Odličen 
prenos toplote 

Najtanjši 
na trgu

Do 30 %
prihranka
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Drugačen pristop k ogrevanju in hlajenju 
prostorov

Večnamenske naprave za klimatizacijo

Konvektorji so naprave za klimatizacijo prostorov, s katerimi lahko zrak 
grejemo, hladimo, posredno prezračujemo in deloma tudi sušimo.

Izredno tiho delovanje

Konvektorji VK imajo vgrajeno napredno tehnologijo uravnavanja 
pretoka zraka, kar pripomore k tihemu delovanju. Ljudje v tako 
ogrevanih ali hlajenih prostorih hrupa skoraj ne zaznajo, počutijo se 
dobro, njihove dejavnosti niso motene, lahko uživajo in nemoteno spijo.

Svež in čist zrak

Na mestu zajema zraka imajo konvektorji vgrajene filtre, ki nase 
vežejo prah in preprečujejo njegovo širjenje po prostoru. Filtrov ni 
treba nadomeščati z novimi, ampak jih občasno samo odstranimo in 
preprosto speremo pod tekočo vodo.

Odličen dekorativni dodatek vsakega prostora

S trendovsko obliko, stekleno sprednjo stranjo in sodobnim 
upravljalnikom na dotik so konvektorji VK odličen dekorativni dodatek v 
prostoru.

Preprosta in hitra namestitev

Pri montaži lahko izbirate med dvema možnostima za namestitev. 
Konvektor lahko postavite na tla ali ga pričvrstite na steno. Izbrana 
namestitev ne vpliva na učinkovitost, zato se lahko odločite za katero 
koli od obeh možnosti, odvisno od vaših želja in estetskih zahtev 
prostora.

Pametno upravljanje

Ventilatorski konvektorji imajo pripravljen dodatni kontakt za 
vklop/izklop generatorja energije, kadar je v prostoru potreba po 
ogrevanju ali hlajenju.

Consko upravljanje temperature

Vsak konvektor VK ima vgrajen svoj termostat, ki omogoča natančno 
nastavitev temperature. Z vgradnjo več konvektorjev lahko z ločenimi 
nastavitvami (kjer je to potrebno) pridete do conskega reguliranja 
temperature v vsakem prostoru posebej brez dodatnih regulacij 
ogrevanja.



Seltron d.o.o. | Tržaška cesta 85 A | SI-2000 Maribor | +386 (0)2 671 96 00 | info@seltron.si | www.seltron.si

Ventilatorski konvektorji VK

4

Ventilatorski konvektorji VK Enota VK40W VK40B VK60W VK60B

Električni priključek (V/Ph/Hz) 220-240/1/50

Moč ogrevanja pri temperaturi sredstva 50 °C W 2.500 3.350

Moč ogrevanja pri temperaturi sredstva 70 °C W 3.950 5.750

Moč hlajenja W 1.900 2.500

Pretok zraka m3/h 320 460

Hrup pri minimalnem pretoku zraka dB(A) 27 28

Hrup pri maksimalnem pretoku zraka dB(A) 44 46

Priključna moč W 20 23

Priklop ogrevalnega oz. hladilnega sredstva Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4

Odvod kondenza mm 16

Mere (širina / višina / globina) mm 895 / 614 / 131 1.095 / 614 / 131

Barva Bela Črna Bela Črna

Masa kg 22 25

Tehnični podatki
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